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 .1خطّة العمل – تقييم سنة 2019

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

1.1.1

تبسببببببببيا زجببببببببرااا التببببببببرلي ال ا ّ
صببببببببة
بالمؤسسا الصغيرة والمتوسطة الحجج وقوننة
ووضبببا ها وتوجيههبببا بالتعببباو لببب المبببر اا
(و ارا البي ببببة والصبببب ّحة العا ّلببببة وال را ببببة
وار ببببغال العا ّلببببة/التنييج المبببب ني والمببببؤو
اإلجتما يّببببببة ،ونقابببببببة الحببببببرفيين ،وجمعيّببببببة
الصبببببببنا يين اللبنبببببببانيين ،وغبببببببرف التجبببببببارة
والصنا ة وال را ة).

-

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

زقببرار لمببرو ي تع ب يى المرسببولين رقببج
 8018ورقببببببج 5243تبسببببببيا زجببببببرااا
الترالي .
تعمببيج لوببمو المرسببولين بببر الوسببا ى
اإل لية المتاحة.
ترسبببببببير اآلليبببببببا وتعميمهبببببببا والعمبببببببى
المتواصى لز تح يثها وتصحيح لساراتها

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 وحيبببى لمبببرو ا المرسبببولين لبببز لنببب وبي اإل اراالحكولية المعنية و وجوبة حتز تاري ه.
 لتابعبة تنيبيج الكمبوفا اليوليبة لمتابعبة ووضباالمصان العاللة في ل تلف المحافيا  ،به ف:

بى

 لراقبببببة لبببب ر زسببببتمرار تببببوافر ببببروص التببببرليللمؤسسة الصنا ية ولراقبة الجو ة.
زنجا اآلليبة المبسّبطة ل جبرااا اد اريبة للتبراليالصنا ية التي تج زنجا ها بالتعاو ببين و ارة الصبنا ة
ولكت و ير ال ولة لمؤو التنمية اإل اريبة ،لبن لب ل
لمبببرو تبسيييييج اءايييراااي االدارييييية فببببي اإل ارا
العالببة  ،الممببول لببن اإلتحببا اروروبببي ،والب ا تسببت ي
لنببه و ارا  :المببؤو ادجتما يببة والسببياحة والصببحة
العالببة والصببنا ة ،وبنتيجببة لمببرو تبسببيا اإلجببرااا
تبببج زلتصبببار ال طبببوا المطلوببببة ءصيييدار التيييراخي
الصناعية لكي تنجز في مهلة  20يوما كحد أقصى".
 زص ب حمليية مراقبيية أعمييا المسييال حرصببا ع لببزس لة غ اا المبواصنين اللبنبانيين وضبما جبو ة اللحبوم
والتببب ام المسبببالر بالمبببروص البي يبببة ،بحيبببش تمبببمى بببى
المحافيا اللبنانية.

2

تببببج زنجببببا لمببببرو ي المرسببببولين و
زقرارهما.
ضببرورا العمببى لببز زنجببا ذلببخ ل ب ل
العببببام  2020لبببب وو و روا المعنيببببين
لارج الو ارة .

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

1.1.2

3

زص ولتابعة لماري لمتر ة ل المنيّما
ال وليّة واإلقليميّة والحكوليّة وغير الحكوليّة
والحكولا ارجنبيّة والبنخ ال ولي والبنوك
اروروبيّة واإلتحا اروروبّي ولصرف لبنا
والمر ا الماليّة ل يا ة الحواف به ف توفير
تمويى زضافي للقطا الصنا ي ولتق يج
لسا ا تقنيّة (لناص صنا يّة ،صاقة ب يلة،
بي ة نيي ة ،وبحاث وتطوير ،ت ري  ،تسوي ،
لنتجا ج ي ة ولتميّ ة(.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

-

زقالة لماري لمتر ة ل المنيّما ال وليّة
واإلقليميّببببة والحكو ّليببببة وغيببببر الحكوليّببببة
والحكولببببببا ارجنبيّببببببة والبنببببببخ البببببب ولي
ولصببرف لبنببا والمببر ا الماليّببة ل يببا ة
الحواف به ف توفير تمويى زضبافي للقطبا
الصنا ي.

-

تقبب يج لسببا ا تقنيّببة (لنبباص صبببنا يّة،
صاقببة ب يلببة ،بي ببة نيي ببة ،وبحبباث وتطببوير،
ت ري  ،تسوي  ،لنتجا ج ي ة ولتمي ة(.

-

الي العاللبة تطبور ويد صبنا ية ح يثبة
تكلنت.

 تنيببيج وقوننببة قطيياع تعبئيية الميييا وا تمببا يليببة التتبّبللكمف لز لصا ر الميبا والتك ّ ب لبن سب لتها لبروراع
بعمليببببا التعب ببببة والح بببب والت بببب ين والتو يبببب وفبببب
المعبببببببايير الصبببببببحيّة و بببببببروص السببببببب لة العالبببببببة.
والكمببف لببز المؤسسببا التببي تق ب ّ م وصببحابها بطلب با
تببرلي فببي و ارة الصببنا ة وا طبباؤهج لهببى لنيببة
للتقيّ ب بالمببروص ال نيّببة المطلوبببة واق ببال المحطببا غيببر
المسبتوفية للمبروص والتبي لببج تتطباب يّنبا الميبا فيهببا
ل ب المعببايير الص بحّية المطلوبببة لميببا المببر والتببي لببج
تتقبببب ّ م بطلبببببا تببببرلي وفبببب ارصببببول زلببببز و ارة
الصنا ة.
ع
 تج ويتاب نيرا للمماري المت حقة وحجمها وضرورةلوا بة التطور باستمرار.
 -لتابعة لمبرو لمبوّل لبن الحكولبة اليابانيبة بالتعباو

لبببب اليونيبببب و بعنببببوا  :للبببب سبببببى ببببي لسببببت الة
للمجتمعا المتوررة لن ت ف ال ج بين السبوريين فبي
بمال لبنببا لببن لب ل تحسببين فببرم العمببى فببي لجببال
صنا ة ارثاث وتح يب المسبت ي ين واآلد التبي سبتق م
لمصانعهج ضمن الممرو :
 لتابعة لمرو :CELEP 4“The Community Empowerment and
Livelihoods Enhancement Project”:
ضبببمن زصبببار للببب فبببرم العمبببى واإلبببب ا فبببي قطبببا
ارغ يببة ال را يببة فببي لبنببا لببن لب ل نقببى التكنولوجيببا
والت ري لز المهارا CELEP-4

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 لتابعببببة ال راسببببا والكمببببوفا إلسببببتكمال لمببببروالمناص الصنا ية.
 زجتما ا لب سب ارة الصبين فبي لبنبا بهب ف تمبجيلمار ة المؤسسا الصينية في لمرو تمويبى وتكهيبى
البنببز التحتيببة فببي المنبباص الصببنا ية الج يبب ة المنببوا
اقالتهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا.
وتم ّجي وصحا المر ا الصينية لبز ادسبتثمار فبي
لبنا بر اقالة لصان انتاج لهبج ،وا تمبا لبنبا قا ب ة
لسببو ال ب ول العربيببة ولنطقببة المببر ادوسببا و ببمال
افريقيا تع ي اع لطري الحريبر التبي يعبا ت عيلهبا ويعتببر
لبنا في صلبها.
 تواصبببببى ا بببببج لببببب و ارة ال ارجيبببببة والمغتبببببربين/الملحقبببين اإلقتصبببا يين لمتابعبببة ال بببرم المتاحبببة لببب
ل تلببببف البببب ول لتوصيبببب الع قببببا الثنا يببببة للتطببببوير
الصنا ي.

1.1.3

4

لكسسة الحوار بين القطا ين العام وال ام
الصغيرة والمتو ّسطة
ل ج المؤ ّسسا
والحرفيّة د سيما تكنولوجيا المعلولا ،
ار ما ولوحا التح ّكج ادلكتروني وتعميمها
تبا ا ع لز قطا ا ولرر.

-

لتابعة زقرار لسو ّ ة القرار
ب اية التن ي ال علي للممرو .
زجتما ببا لجنببة الحببوار لبب ج القطا ببا
الصنا ية الث ث المسته فة استكملت
تقييج سنوا

 زقالببة مييؤتمر فببي السّببراا الحكببولي بعنببوا "دعييمالصيييناعاي الئيائيييية  :ليبببار وساسبببي لمسبببتقبى وفوبببى
بالتعبباو لبب  UNIDOبه ب ف إطيي ق خريطيية طريييق
لقطاع الصناعاي الئيائية في لبنان.
 و ببا لجلببس ببورر ال ولببة لمببرو القببرار إلحالتببهليبه لبن قببى ر اسببة لجلبس البو راا ولبيس لببن و ارة
الصنا ة.

 وحيى الملف لز ر اسة لجلس البو رااإل ا ة زحالته لن قبلها لز لجلس ورر
ال ولة

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

1.1.4

1.2.1

5

زقرار زقتراح قانو ال لج بين المصان ونمر
نحو التو ّس
وتوجيه اإلستثمارا
فوا
والتكالى لن وجى ت عيى المرسوم المتعلّ
بالتحسين العقارا وت يض نسبة الوريبة
(لن  10زلز وقى لن  %5بكقى تق ير) لت يف
الع ا لز الصنا يين.
رف لستور ا رة الم والمناص الصنا يّة
في الو ارة زلز لصلحة وتع ي ورها وزنجا
البنز التحتيّة للمناص الصنا يّة الج ي ة
المقترحة (بعلبخ – تربى – جليلية و/وو غيرها
والمتين بتمويى لن هولن ا وبالتعاو ل
اليوني و.

-

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

القانو وزنجا المراس

تن ي لمرو
ال لة.
بر الوسا ى اإل ليّة
تعميج القانو
المتاحة.
بر زقالة ورش مى
فوا ال لج نمر
ل الصنا يين
تن ي ب ال ّ راسببا الهن س بيّة إلنمبباا المنبباص
الصببنا يّة المقترحبببة ببببر اليونيببب و وب ايبببة
العمى لز بناا المناص الصنا يّة.
ب اية مليّة انومام المبر ا زلبز المنباص
الصنا يّة
ورش مى ل الصنا يين والجها المعنية
لنمببر فوا بب المبب الصببنا ية ولإلسببتثمار
فيها ن زنما ها وزتمام و مال بناا المنباص
الصنا ية المقترحة

 لببج يببتج زقببرار لببن الهي ببة العالببة لمجلببس النببوا حتببزتاري ه.

 ونج اإل ارة لمرو تعب يى قبانو زحب اث البو ارةولمرو تع يى لرسوم تنييمها لتح يش هيكلية الو ارة
ولوا بتها للتطور والحاجبة لبز لب ر السبنوا القا لبة
بانتيار زحالة الملف لز لجلبس بورر ال ولبة للبروا.
لمبا ع ونببه سببقت زحالتببه وو يب ببو اإلحالبة تمببت لب ل
فترة تصريف ار مال بع زستقالة الحكولة.
 زقببرار لجلببس الببو راا للممببرو ال ب ا ق ّ لتببه و ارةالصببنا ة زنمبباا لمببس لنبباص صببنا ية لمببتر ة بببين
القطبببا ين العبببام وال ببببام ،بهببب ف تببب يج القطا ببببا
ادنتاجيببة ،ولسببار تقويببة المببرا ة ال عليّببة بببين القطببا ين
العببام وال ببام .ويم ب ّكى ه ب ا الممببرو الحيببوا ر ي ب ة
بنيويبة وبنيببة تحتيببة صببلبة تعب ّ بقبباا وصببمو ورفاهيّببة
المجتمعبببا المجببباورة والمحيطبببة بالمنببباص الصبببنا ية
المنبوا زنمبباؤها .فالمنياطق الصييناعية الجدييدة سييتكون
مركييزال للصييناعاي الحديليية التييي تعتمييد علييى اال تكييار
والتكنولواييييييا والصيييييناعاي الئيائيييييية و ير يييييا لبببببن
الصنا ا التي تتمتّ بق را انتاجيّة ت اضلية وتنافسية.
وسوف تم ّكى تكتّ
اقتصا ية تنمويّة اللة ت ل بي بة
و مال لترابطة ولتكاللة.

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 بببب م تحقيبببب الهبببب ف بانتيببببار زقببببرارلمرو القانو في لجلس النوا

 -زستكمال

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

1.2.2

ق زجتما ا وريّة ل اإل ارا والجها
ا ّلة
ا ّلة ولؤ ّسسا
المعنيّة (ز ارا
وبل يّا ) لتطوير البنز التحتيّة
ونقابا
والمناص
ال ّ ا مة للمؤسسا
وال لا
الصنا يّة.

-

-

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الحصول لز تمويى لتن ي لماري به ف
تطوير البنز التحتيّة بالتعاو ل الجها
ال ّ ا مة للمؤسسا
المعنيّة وال لا
والمناص الصنا يّة.
زستمرار تن ي ال طة بالتعاو ل الجها
المعنية

 زقالببة ورشيية عمييل بالتعبباو لبب جمعيببة الصببنا يينوامعييية راييا العمييا اللبنا ييية -اللما ييية فببي ووتيببى
لوغابرييبببببى بعنبببببوا واقيييييت ومسيييييتقبل المنييييياطق
الصناعية في لبنان" حيش رض فيها ل ير ام و ارة
الصنا ة لممرو زستراتيجية تنمية المناص الصبنا ية
اللبنانية . 2030
 زنجا ال راسا والحصول لبز الموافقبا والتحويبىبانتيار التواقي النها ية.
 تكلير نتيجة تغييرا سياسية لز الملف إلحالته لبزلجلس ورر ال ولة ،إلب اا الروا.
 تكلير نتيجة تغييرا سياسية لز الملف. وص ب ر و يرالصببنا ة قييرارين يتعلّقييان تنايييم العمييلفييي المسييتودعاي الصييناعية والكمببف لببز السببل التببي
تببب لى البببز هببب المسبببتو ا للتحقّببب لبببن زسبببتيرا ها
لحاجا زنتاجية صنا ية.
هيير
 زص ب حمليية صييفر تلييوي صييناعي فييي حييوالليطا ي والتي تتكلف لن ث ثة لراحبى  .وتيللي فرييق
مشترك من وزارة الصيناعة ووزارة البيئية والمصيلحة
الوطنية لنهر الليطا ي به ف زستكمال الكمف لز بقية
المؤسسا الصنا ية لز ض اف الليطاني لمعرفة ل ر
تطبيقها لإلجرااا المطلوبة لمكافحة التلوث الصنا ي.

6

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 -لج يتحق

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

1.3.1

ّ
حش المصان بكى الوسا ى المتاحة زيجابيا ع
ّمالهج ورف لستور لبراتهج.
لز ت ري

1.3.2

العمى الليا ع ولارجيا ع ل ج المصان المؤهّلة
والت ري
والوا ة بالقروض والهبا
ول فها وتطوير تجهي اتها وق راتها
اإلنتاجيّة.

7

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 تك ّلنت ال ورا الت ريبيّة المتوفّرة بالتعاول اليوني و وادتّحا اروروبّي والمعه
ادوروبي للتعاو والتنمية)) IECD
ار ت المصان فيها بالتعاو ل جمعيّة
الصنا يين وتعميمها لز الصنا يين.

-

-

يا ته

راسة ووضا اإلقراض وسبى
وحى المما ى القا مة.
المؤسسا المعنية
ل
ق
لقااا
المر اا(/EU/Kafalat/BDL
ول
 (UNIDOل يا ة تكلين القروض
الميسّرة والهبا للقطا الصنا ي

 ملية لستمرة لز ل تلف الصبع وفبي ب ة لجبادزنتاجية.

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 -ملية لستمرة

 زقالة ور ة مى بالتعاو ل جمعية الصنا يين وللمثلي و اد المنيما ال ولية العاللة في لبنا بهب ف
تبببا ل ال بببرا والمعلولببا حببول ا ببراك المؤسسببا
الصبببنا ية اللبنانيبببة فبببي فببباتر المبببروص والمناقصبببا
الم صصة لممتريا المنيما ال ولية في لبنا .
 ضمن زصار لتابعة لمرو لموّل لن الحكولةاليابانية بالتعاو ل لنيمة ارلج المتح ة للتنمية
الصنا ية /اليوني و بعنوا  :لل سبى ي لست الة
للمجتمعا المتوررة لن ت ف ال ج ين السوريين في
مال لبنا لن ل ل تحسين فرم العمى في لجال
صنا ة ارثاث وتح ي المست ي ين واآلد التي ستق م
لمصانعهج ضمن الممرو :
 تج زنجا  8ورش مى ت ريبية في لجال الت ريلز لهارا البناا لحوالي  73صاع.
 ن ببب وين ّببب والممببباري لتواصبببلة بحسببب اإللكانيببباالمتوفرة.
 اإلجتمبببا لببب لمثّلبببين بببن لؤسسبببة التمويبببى ال وليبببة( ) IFCو ن لجمو ة لن المصارف اللبنانيبة ال اصبة
هي البنخ اللبناني  -ال رنسي وفرنسبنخ وبنبخ ليب وبنبخ
بببو ة لمناقمبببة بببكاور الصبببنا يين حبببول ببب م تبببكلين
التمويى و م الحصول لز القبروض الميسّبرة وب وا ب
التببي تعتببرض
لت نّيببة التببي تمببكى وح ب وبببر الممببك
اإلستثمار في القطا الصبنا ي ،والتبي تحب ّ لبن تطبوير

 لح و يببة التمويببى لببن الجهببا المانحببةوحجج الحاجا واليبروف السبا ة الليبا ع
ولارجيا ع تح ل ر التحقي .

رقم النشاط
(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

النشاط

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

النمبباص الصببنا ي وتح يثببه وتوسببعته وتجهي ب ببباآلد
الج ي ة ،ل ّما يقلّى لن حجج لطوص ادنتاج ولبن قب راتها
التنافسببببببببببببببببببية فببببببببببببببببببي وسببببببببببببببببببوا لتطلّبببببببببببببببببببة.
وت ّج البحش في يليا تسهيليّة تؤ ّلن ه ال رصبة الجاذببة
للصبببنا يين ل سبببتثمار ،بببن صريببب لسببباهمة لؤسسبببة
التمويببى ال وليببة فببي ببج ه ب القببروض .ووب ب ر لمثّلببوا
المصارف اللبنانية تجاوبا ع ل ه ا الطرح .وسيصار زلبز
الطلبب لببن جمعيّببة الصببنا يين اللبنببانيين ز بب ا د حببة
بالصنا يين البراغبين بالحصبول لبز قبروض صبنا ية
وزرسببالها زلببز ه ب المصببارف لتقيببيج الطلبببا و راسببة
زلكانا التمويى الميسّر.
 بر ايبببة حبببا ج لصبببرف لبنبببا وبالتعببباو لببب و ارةالصبببنا ة وجمعيبببة الصبببنا يين ،نيّبببج لصبببرف لبنبببا
لبببؤتمراع صبببحافيا ع لإل ببب عييين القيييرار الوسييييج رقيييم
 13102اليي اصيدر مصيرب لبنييان حيو آليية اديييدة
لمنح تسهي ي للقرو الصناعية.
 ص ب ر ببن حببا ج لصببرف لبنببا تعميم با ع وسببيطا ع بببرقج 525للمصارف بمك زي ا ها نس ة ن القرار الوسبيا
رقج  13102تارير  3ويلبول  2019بمبك تعب يى القبرار
رقببببببج  7835تببببببارير  2ح يببببببرا ( 2001اإلحتيبببببباص
اإلل الي) ،ليح ّ التسليف للقطا الصنا ي .بمعنبز انبه
اصببح بالكبا المصببارف ا تكلب  % 10.5فا ب ة لببز
القييرو اءسييتلمارية فببي الصببنا ة .يتح ّمببى المقتببرض
 % 6.84والبنبببخ المر ببب ا يببب ج بببب  %3.66وسبببيتج
زلحا ذلبخ برفب سبقف القبرض ليصبى حتبز  25لليبو
ودر.
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

1.3.3

9

تعميج ل هولي الت صّصيّة والتكالى باإلنتاج
الليّا ع ولارجيّا ع بكى الوسا ى المتاحة.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 ق زجتما ا ( )B To Bبين رجالو مال لت صّصين في ل هولي الت صّصيّة
والتكالى ولمثّلين لن القطا الصنا ي لنقى
ال برا .
 ق ورش مى ولؤتمرا ون وا لت صّصةوها فة للتوجيه والتحوير.
 ترسير ل هولي الت صصية والتكالى فيالتجارية الليا ع ولارجيا ع
التعال

وببببالتوا ا تنببباول التعببب يى بببج القيييرو التشيييئيلية
للقطا الصنا ي ،بحيش تتقاضز المصارف فا ة بقيمبة
 % 11.5ولصببرف لبنببا يتحمببى  %6.66والمقتببرض
 .%4.84ببب لخ بلببس السببقف البب ا يسببتطي ا يسببتعمله
المقترض لغاية  %80لن صا راته لز فترة سنة.
ما تج رف سقف ادقتبراض لبن  3لليبو ودر البز 5
لليو ودر.
ولببا فببي لببا ي ب الصببنا يين المبت ب ين فببي التص ب ير
فنسبببة اإلسببت ا ة هببي  %60لببن التص ب ير المتوق ب لببز
فترة سنة.
 التن ي يال لجرا والو ي يصبح و ثر فك ثر لنتمراعوالجهببب يتطلببب زلكانيبببا و ببببر ووقبببت لتغييبببر ثقافبببة
لوروثة.
 وجّهببت و ارة الصببنا ة كتا يا ل إلييى ديييوان المحاسييبةللتحقّيييق مييين الشيييكوة المقدّمييية مييين شيييركة "البحييير
سييييج للكييييا ي" يييي ّد شييييركة كهر يييياا قاديشييييا
المتو ّ
السييتبعاد ا ميين إحييدة المناقصيياي التييي أارتهييا بمببا
يتنافز ل التعميج ال ا سب لر يس الحكولبة بنباا لبز
صل الو ارة و وص ر لعطوفا ع لبز التعمبيج الصبا ر
ب ب ا الموضببو ببام  2014ويو با ع بطل ب لببن الببو ارة
صالببببا ع فيبببه البببز اإل ارا العالبببة والمؤسسبببا العالبببة
والبلب يا واتحبا ا البلب يا ز طباا حب ادسبت ا ة لبن
ارفوبببلية الممنوحبببة للسبببل المصبببنو ة فبببي لبنبببا نببب
وضب فباتر المبروص ال اصببة بالتل يمبا وو نب فببضّ
العروض.

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 تق م للحوظ لز المسبتور الب اللي مبافي الع قا ل ال ارج.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

1.3.4

تكثيف زقالة ورش العمى والمؤتمرا
واإلجتما ا لل روج بتوصيا لل لة لن
كنها نمر ثقافة الو ي حول لكافحة اإلغرا
وال يا ة في الوار ا وتبسيا زجراااتها
المنمك واإللت ام الممترك بالعمى
وقوا
الج ا والبنّاا للمنافسة ال ا لة تجا الصنا ا
ارجنبيّة.

 نمر ثقافة الو ي حول لكافحة اإلغراوال يا ة في الوار ا وتبسيا زجراااتها
وقوا المنما بر زست ام الوسا ى المتاحة
وتبسيا زجراااتها وقوا المنمك.
 لتابعة العمى بقانو حماية اإلنتاج الوصنيوالعمى لز ل ض حجج ادستيرا وتمجي
ادسته ك المحلي

 تببببتج تبببب ريجيا ع والصببببنا يو وصبببببحوا ا ثببببر و يببببا عولطالبهج المحقة وصبحت و ثر اع وحجما ع بع تحققهج
لن ج ية المعالجا .

1.3.5

لتابعة العمى الحثيش ل النوا وفرا اع ولجانا ع
نيابيّة لتع يى النصوم القانونيّة المتعلّقة ب :
 رسوم المرفك (ضمنا ع قط غياراآلد الصنا يّة والموا اروّليّة
الصنا يّة).
لز القيمة
 رسوم الوريبةالموافة.

 التواصى ل اإل ارا المعنيّة (لجلسالو راا والماليّة وز ارة الجمارك).
بر است ام
 نمر فوا ه التع يالوسا ى اإل ليّة (لجلّة الح ث الصنا ي –
ال ليى الصنا ي).
 -النصوم المع لة ص ر

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 -تق م للموس ويتوس

 ق و ارة الصبنا ة زجتما با فبي ويبار  2019جمبع لن و يرا الصنا ة و المؤو اإلجتما ية ولمثبى
ببن جمعيببة الصببنا يين اللبنببانيين والمنسب المقببيج ل لببج
المتح ة في لبنا  ،للنير في زلكانيبة زنمباا لجنبة لوضب
يلية لتنيبيج براا المنتجبا اللبنانيبة لبن قببى المنيمبا
ال ولية.
 اإلجببببببرااا المت بببببب ة بوضبببببب رسببببببج  %3لبببببببزالمسببتور ا باسببتثناا المببوا اروليببة للصببنا ة واآلد
الصنا ية زضافة زلز وض رسوم جمر ية لرت عة لز
 18سلعة يوفرها زنتاج لحلي.

10

 اإلت بببا ببببين و ارة الصبببنا ة وو ارة الصبببحة لبببزز طاا ارولوية لمصان ار وية اللبنانيبة فبي الممبتريا
والمناقصببببا العموليببببة ببببرص تطبيقهببببا المواصبببب ا
العالميببة المطلوبببة ح اظ با ع لببز لسببتور الجببو ة لوببما
فا ليتها.
 التواصببى تببج ويببتج واإلجببرااا تتق ب م وق بانو لوا نببة 2019وقر البعض لنها (ز باا المبوا اروليبة للصبنا ة
واآلد الصنا ية لن الورا ).
 توقيبببب لبببب رة ت بببباهج بببببين لرفببببك بيببببرو وجمعيببببةالصببنا يين بر ايببة و ارة الصببنا ة لت ببيض الرسببوم
لز الموا ادولية المستور ة ل نتاج الصنا ي.

 -تق م و مى لتواصى

النشاط

رقم النشاط
(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

-

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رسوم ز ارة الجمارك.

1.3.6

تطبي لب و المعاللة بالمثى تجا وا زجرااا
وجنبيّة غير لناسبة.

 تج وض يليّة مى لتطبي لب و المعاللةبالمثى.
 ب ا تطبي لب و المعاللة بالمثى ل ال ول التيد تن نصوم اإلت اقيا التجارية

1.3.7

العمى حيش يمكن لبز رفب الرّسبوم الجمر يّبة
لببز بعببض ال ّسببل المسببتور ة والمنافسببة لل ّسببل
ال الليببببة بسببببب يببببا ة الببببوار ا واإلغببببرا
وال ج.

 ب اية تن ي رف الرّسوم بطريقة ت ريجيّة. -زستكمال رف الرسوم الجمر ية
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الفارق

 اإلت بببا لببب و ارة الماليبببة وو ارة النقبببى لبببز فبببتحالمرافببزا يببولي السبببت وارح ب لببن ل ب ل تم ي ب وام
الجمبببببارك اللبنانيبببببة و مبببببى لرفبببببك بيبببببرو لمسبببببا ة
القطا ببا اإلنتاجيببة وتسببهيى ملهببا لع ب م ترتي ب و ببباا
ن تكلر زست م وزلراج البوا لن المرفا .
 تق م للموس ونصوم قانونية ص ر و /وو اصبحتحاضرة (رسوم +حماية  +زجرااا )...

 -تق م للموس ولستمر

 اتّ ببب و ارة الصبببنا ة زجبببرااا وتببب ابير لحمايبببةالصببنا ة وتطويرهببا وتح ب يثها ،وتطبي ب لب ب و المعاللببة
بالمثبببى فبببي التببببا د التجاريبببة ببببين لبنبببا وال بببارج،
وت ببيض ل ببة ار مببال وب ب و بوض ب بعببض العقبببا
التقنيبببببة البببببام بعبببببض المسبببببتور ا غيبببببر المطابقبببببة
للمواص ا .
 -تج ويستكمى (لوا نة )2019

 وص ر و ير المالية بتارير  2019/8/8تعميما عبه ف استثناا الموا ارولية للصنا ة وال را ة
تطبيقا ع للما ة  25لن القانو رقج  144تارير
 2019/7/31الموا نة العالة والموا نا الملحقة
لعام  2019وق تج ذلخ بين و ارة المالية والجمارك
وجمعية الصنا يين والو ارا المعنية د سيما
و ارة الصنا ة.
و ليه ،وص ر المجلس اد لز للجمارك قراراع حمى
الرقج  2019/93ل بموجبه قرار رقج 2019/98
بما يتناس ل ه ا التعميج.

 -تق م للموس ولستمر

رقم النشاط
(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

النشاط

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 صببببب ر المرسبببببوم رقبببببج  5497تبببببارير 2019/8/23المتعلب ب ببرض بعببض ادجبرااا بهب ف حمايببة بعببض
المنتجا الوصنية.
الببا بالنسبببة الببز الجب ول المرف ب بالمرسببوم رقببج 5497
تببارير  23ي  ،2019فهببو يح ب ّ القطا ببا الصببنا ية
المحمية ووصبف المنبتج مبا يلبي :الرلبام والغرانيبت
( ترابي والواح لقطعة لن الرلام والغرانيت وسقاصا
الرلام وترابي واحجار تبليا ورصف صبر لبن حجبر
صبيعبي ،)،رتبو صبواني الببيض ( اصبناف لقولبببة او
لوبببغوصة لبببن جبببا ن ور ) ،البيسبببكويت والبببواي ر
( البسكويت المحلز ) ،ور الت ي وور التست ديتر
( ور و رتو يلر غير لطلي بمبكى ل اتبا صلحيبا
لبببج ي وببب را مليبببة اضبببافية او لعالجبببة غيبببر تلبببخ
المنصببوم نهببا ) ،لببوا التنييببف ( لحوببرا لهيببكة
للبي بالتج ة ) ،اد وا الصحية ،الم رو ا  ،بور
فلببيكس ( لنتجببا اساسببها الحبببو ) ،البببرا ا وافببرا
الغبببا والغسببباد  ،البرغبببى ،الطحبببين ،انابيببب الح يببب ،
بروفيى ادلمنيوم ،المحارم المعطرة ،المك ود المعلبة،
الببور الصببحي ،ادلبببا وادجبببا البيوبباا ،وصببنا ي
الماحنا .
وق تج ادل بعين اد تبار ن زقتراح لعب د الرسبوم
النو يببة لببز هب المسببتور ا  ،واقب السببو وحاجاتببه
وحجج التصني .
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

1.3.8

فرض زجا ا اإلستيرا والتص ير حيش يل م.

 العمى تج ل الجها المعنيّة في الو ارةلتح ي السّل الواج فرض زجا ا حول
زستيرا ها
 تببج التواصببى ل ب اإل ارا المعنيّببة (لجلببسالبببو راا والماليّبببة) و التعببباو لببب و ارة
اإلقتصببببا والتجببببارة والجمببببارك و وجمعيّببببة
الصببببببنا يين اللبنببببببانيين وغببببببرف التجببببببارة
والصببببنا ة وال را ببببة لتنسببببي ال طببببوا
ال لة وفرض اإلجا ا حيش يج .
ليه وتح ي سبى زستب ال
 لتابعة تن ي المتاإلجا ا بإجرااا الرر

 تق م لتواصى وتواصى ل الجها ارجنبية زلا إللغباازجراااتها وو لقبول اإلجرااا المماثلة.

1.3.9

تكثيببف تعريببف المببواصن لببز ال ّسببل الوصنيّببة
وجو تها لرف حجج استه ها وت يف استيرا
المنتجا الممابهة.

 تحسّن جو ة المنتجا اللبنانيّة. اصبببح المنببتج اللبنبباني لنافسببا ع للسببل ارجنبيبببةوز ا النسبة الز %15

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)
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 زصببب ار قيييرار منيييت تصيييدير الجليييد الجيييا إال اايييازةمسيييبقة هيييدب المحافاييية عليييى الميييواد الوليّييية ليييزو
الصناعة الوطنية ،و ت الو ارة زلز ز ا ة ت عيى مى
البب بّاغا المق لببة والمتوقّ ببة ببن العمببى وو التببي تعمببى
بق را انتاجية ض يلة ،وتمبجي وصبحابها لبز ل اولبة
العمبى ،لببن وجببى تنمببيا هب ا القطببا الصببنا ي المببرتبا
وبببببببببببويا ع بصبببببببببببنا ة ارح يبببببببببببة والجلببببببببببب يا .
و الببببو ارة سببببتعمى لببببز تببببكلين حاجببببا البببب بّاغا ،
وستسببمح بتص ب ير الك ّميببا ال ا وببة ،حرص با ع وتمببجيعا ع
لنهببا لببز التكالببى والتعالببى بببين القطا ببا ادنتاجيببة
والتجاريببة وال را يببة ،بروحيّببة تعاض ب ية وصيّبببة تببؤلن
لصالح الجمي بعي اع ن ادحتكار والتح ّكج بارسعار.
 تقبببب م وتواصببببى لبببب المببببواصنين ووسببببا ى اإل بببب موالمعنيين.
زصببب لببببا رة تسبببويقية ج يببب ة لببببش وفببب م ترويجيبببةلببز وسببا ى بعببض اإل بب م
بعنوا صببن فببي لبنببا
والتواصبببى اإلجتمبببا ي .وقببب سببباهمت البببو ارة بوضببب
للص ب ز نببي للبرنببالج لببز لوحتهببا اإل نيببة لمبب ة
هر تقريباع.
 التحوير والممار ة بمعرض  Horecaالمنصةالرا ة في لجال الويافة وال لا الغ ا ية في
الواجهة البحرية لبيرو لن  2الز . 2019/4/5

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 -تق م للموس ولستمر

 -تق م للموس ولستمر

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

1.3.10

العمبببى المسبببتمر لز اسبببتعمال وسبببا ى النمبببر
ال ا ّ
صببة بببالو ارة ( ليببى الصببنا ا  ،ار لّببة
التوجيهيّببببة ،الصبببب حة اإللكترونيّببببة ) وغيرهببببا
(وفببب م وثا قيّبببة ،تل يبببو  ،صبببحف) والطبببر
اإل ليّة واإل نيّة ارلرر للتكثير والتوجيه.

 تحببببب يش الصببببب حة اإللكترونيّبببببة ال اصّبببببةبببببالو ارة بإسببببتمرار وتوببببمينها المعلولببببا
الصنا يّة الكافية المطلوبة.
 التوجيببببببببه بببببببببر الصبببببببب حة اإللكترونيّببببببببةوالمنمورا .
 ا تمببببا الصبببب حة ادلكترونيببببة ولنمببببوراالبببو ارة وادحصبببااا الصبببنا ية مرجعيبببة
و ناص رسمي للو ارة

 زستمرارية وتوس وثبا زص حملة ترويجية بمعارا ج ي ة لمجعة للقطباالصنا ي المنتج ،ود وهي :بالوصني ب ج وصني /
ببببالوصني بصببب ّمج وصني  /ببببالوصني بج ّمبببى وصنبببي /
بالوصني ب اوا وصني  /بالوصني بع ّمر وصني .
 ص ر الطبعة ال السة لبن ليبى الصبنا ا الغ ا يبةتارير  29يذار . 2019
 تيبببويج ورا للببب ليى اإللكترونبببي ال بببام بالمصبببانالمرلصة ل ر و ارة الصنا ة.

 تق م لحسوس لرتبا باإللكانيا الما يةوالبمرية.

2.1.1

تببببكلين اإلحصببببااا والمعلولببببا الصببببنا يّة
وتيويمها للبنباا ليهبا فبي السياسبا وارنمبطة
والتوجها .

 المعلولا اإلحصا يّة تكلنت بمبكى وراوتحسنت نو يتها.
 تج زص ار راسا زحصا ية يبنز ليها المعلولببا الصببنا ية اصبببحت ا ثببر وفببرةوال راسبا واربحبباث اصبببحت ا ثببر لهنيببة
وواقعية

2.1.2

ت عيبببى اإلتصبببال المبا بببر وغيبببر المبا بببر لببب
الجهببا المعنيّببة فببي البب الى وال ببارج ل يببا ة
التبا د التجارية وح ّى المما ى.

 تح ّسن جو ة الع ي لن المنتجا اللبنانيّة. استمرار مليّبة ز البة العراقيبى التقنيّبة ولباموصبببول ال ّ
صبببا را اللبنانيّبببة زلبببز ارسبببوا
ارجنبيّة بالتعاو ل و ارة ال ارجيّة.
 ق المؤتمرا ال ولية للمسا ة لز يبا ةالصببببببا را الصببببببنا ية والتبببببب ام لعيببببببج
الصنا يين بالمواص ا الوصنية واروروبية
والعالمية

 تحق ويستمر يببببتج نمببببر احصببببااا بمببببكى ورا لببببز الموقبببباإللكتروني الرسمي للو ارة وفي وسا ى اإل م  -وفقا ع
لما يلي:
* تقريببر ببهرا ببن الصببا را و ببن حر ببة زسببتيرا
اآلد الصنا ية
* تقرير نصف سنوا ن حر ة الترالي الصنا ية
* تقرير سنوا ن نيام اإلحصاا ال ا ج
 تحق ويستمر اإلجتما ببببا واإلتصبببباد المسببببتمرة لبببب اإلتحببببااروروببي الببى لبنبا ولارجببه مببا لب الب ول العربيببة
وغيرها لتحسين مليا التبا ل التجارا.

 -تق م وثبا وتطوير

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 تحق ويستمربببب و البببو ارة العمبببى لبببز و يييت الئحييية المنتجييياي
المؤ ّلة لليدخو اليى السيواق االورو يية المواصيفاي
الورو ية المطلو ة كي ال تعتر ها أ عقباي.
 -زرساا قوا
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الفارق

ت اوضبية صبلبة ج يب ة لب

بر اا لبنبا

 -تق م وثبا وزستمرارية

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

2.1.3

الترويج اإل لي واإل ني بر تغطية جمي
ارنمطة ل يا ة الصّا را الصبنا يّة وتمبجي
اإلسته ك ارجنبي للمنتجا الوصنيّة.

 تو ّسببببب ل ّوبببببطر لتو يببببب ونمبببببر المبببببوا
اإل نيّببببة واإلحصببببا يّة واإل ليّببببة بببببر
اإل م المر ي والمسمو وتر يب اإلهتمبام
المجتمعي لز وهميّة الصنا ة الوصنيّة.
 اإلسببت ا ة لببن لبببرة اللبنببانيين فببي ال ببارجولاصة القطا ا ذا القيمة الموافة

2.1.4

تنيببيج المعببارض اللي با ع ولارجي با ع والممببار ة
فيها ضمن لنيور لتط ّور ها ف ولت ّ
ص .

 ا يا وجو الجنباح اللبنباني فبي المعبارضال وليّة.
 ا يبببا الحبببواف لممبببار ة الصبببنا يين لبببنل ل جمعيّة الصنا يين وزي ال.IDAL /
 ز يا نسبة الممار ة في المعارض ال الليةوال ارجيببببة للصببببنا يين وتنيببببيج لعببببارض
لحلية و ولية

التجبباريين ( اإلتحببا اروروبببي ،بريطانيببا )..،لببن وجببى
حمايببببة اإلنتبببباج اللبنبببباني والقطببببا الصببببنا ي وتغليبببب
المصلحة الوصنية.
 تحقق ويستمرالحملبببة الوصنيبببة لببب ج الصبببنا ة اللبنانيبببة
 اصببببر ايببببة ولببببة ر ببببيس لجلببببس الببببو راا فببببي السببببراا
الحكببولي والتببي نيّمتهببا و ارة الصببنا ة بالتعبباو ل ب
جمعيببة الصببنا يين اللبنببانيين بعنببوا بببالوصني ببب ج
وصنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي.
وضمن زصار زص الحملة الترويجية تج ز ا و رض
فببيلج ببا ي  -تسببويقي يبببر وه ّميببة الصببنا ة الوصنيببة
وت ا ى المبا اللبناني لعها.
 م توفر اإللكانيا وتع الجها المعنية. لراوحة الطل ب لببن لجلببس الببو راا الموافقببة لببز ت صببيز تمببا ا بقيمببة  1.5لليببار ليببرة إلقالببة لعببارض فببي
الببب الى وال بببارج للمنتجبببا الصبببنا ية وتمكبببين و ارة
الصنا ة لن و اا ورها فبي مليبة التمويبى .ر لجلبس
الببو راا لببز ضببرورة التنسببي لبب و ارة اإلقتصببا
والتجارة وزيب ال الم صب لهمبا وصب ع ز تمبا ا لهب
الغاية.
 لمبببار ة و ارة الصبببنا ة فبببي الح بببى الببب ا وصلقتبببهالشيركة الدوليية للمعيار  IFP Groupفبي فنب
الهيلتبببو  -وسبببا بيبببرو فعاليييياي المعييير اليييدولي
للتئليييي والتعبئييية والطباعييية واليييورق 4P East
 Medال ا نيّج للمرة ادولز في لبنا بر ايبة ر بيس
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 -تق م للموس ولستمر

 -لحاود لستمرة للتمغيى واإلست الة

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

لجلس الو راا وذلخ لن  15زلز  18تمرين ادول في
السببببببببببببببببببببببببببببببببي سبببببببببببببببببببببببببببببببباي ورينببببببببببببببببببببببببببببببببا .
هببب ا المعبببرض بنسببب ته ادولبببز ضبببج و ثبببرلن 100
ارض لبناني و ولي لن  9بلب ا لنهبا  3وجنحبة وليبة
لكى لن لصر والصين وبنغ ش ،حيش تج رض يلر
التقنيا وادبتكارا التي تج التوصى اليهبا فبي لجباد
الطبا بببببببببببببة  ،البببببببببببببور والتغليبببببببببببببف والتعب بببببببببببببة.
كى هب ا المعبرض فسبحة اساسبية لتببا ل ال ببرا ببين
العارضببببين ولعرفببببة زحتياجببببا سببببو بلبببب ا ببببر
المتوسا ولتطلبا المستهلكين.

2.1.5

ترسببير يليّببة التواصببى لب البعثببا اللبنانيّببة فببي
ال بببببببارج بالتنسبببببببي لببببببب و ارة ال ارجيّبببببببة
والمغتببربين ول ب البعثببا ارجنبيّ بة العاللببة فببي
لبنببببا والمنيّمببببا ال وليّببببة لتسببببهيى التبببببا ل
التجارا والتعريف بالمنتجا اللبنانيّبة وتقريب
الصنا يين لن رجال ار مال والتجار.

 قبببب زجتما ببببا لبببب البعثببببا ال بلولاسببببيةاللبنانيّة في ال ارج.
 لتابعببة توصببيا اإلجتما ببا لبب الملحقبببيناللبنانيين التجباريين فبي ال بارج لتقيبيج النتبا ج
وت عيبببى التببببا ل التجبببارا للسبببل وال ببب لا
والمساهمة في نهوض اإلقتصا

 اضببببببافة زلببببببز اقالببببببة بعببببببض المعببببببارض المتنقّلببببببةوالمت صّصبببة فبببي ببب لبببن المنببباص اللبنانيبببة و بببج
لمار ة الصنا يين في لعارض لارجية.
 تحق والتواصى ا ج وثابت ويترسر. التواصببببى لبببب الملحقببببين اإلقتصببببا يين اللبنببببانين فببببيل تلف البعثا في ال ول العربية وارجنبية ا ج ولثمر،
تببببا ل لعلولبببا وتوصبببيا ووضببب لطبببا وببببرالج
لمتر ة.
 التواصبببى لبا بببر ولسبببتمر ويوبببا ع لببب وا بببر و ارةال ارجيبببة والمغتبببربين للتنسبببي والتعببباو فبببي ل تلبببف
المل ببببا لبببب ال ببببارج ود سببببيما لبببب ا ببببرة المببببؤو
اإلقتصا ية وارلانة العالة للو ارة (زت اقيا – تببا ل –
قة ل البعثا )...
 التواصببى ل ب البعثببا ارجنبيببة العاللببة فببي لبنببا قببا جويترسر لت يج الع قبا وحبى الممبا ى و يبا ة التببا ل
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 -تق م للموس ويتعم

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

والتعاو (البنخ ال ولي  -اإلتحا اروروببي -المصبارف
- EBRD/EIBزيطاليبببببا  -لصبببببر -
اروروبيبببببة
بي روسببيا -بلغاريببا -بريطانيببا -الصبين -اليابببا  -الهن ب -
العرا )...
 التواصى المبا بر واإلجتمبا لب البعثبا ال بلولاسبيةاللبنانية ن تبوفر ال برم( زجتما با المب ير العبام لب
س يرينا في فيينا وبرو سى وتواصبى هبات ي ا بج لعهمبا
ول س يرينا في جنيف وباريس زضافة زلبز سب را نا فبي
ول الرر ن الورورة.
 زجتما الم ير العام ل اإل ارا الم تصة في اإلتحااروروبي في برو سى والمعنيين في يوني و في فيينا.

2.2.1
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ج ليبا باك وتوسي لروحة التعريف به ببين
الصنا يين.

 يا ة ب المؤ ّسسبا الصبنا يّة التبي تسبت يلن نماصا ليبا بباك (تب ري  -لواصب ا
 زستمارا  ،زلر.).المؤ ّسسا الصنا يّة التبي تسبت ي
 ا يالن نماصا ليبا باك .

 زجتمببببا المبببب ير العببببام وفريبببب العمببببى لبببب بعببببضالمسبببؤولين (فبببي بعثبببا اإلتحبببا اروروببببي وبريطانيبببا
واليابا والصين ولصر وبلغاريا.)....
ع
 لح ز تما ا لن ضمن لوا نة البو ارة تثبيتبا للب جوالتطوير
 نيج المركيز اللبنيا ي للتئليي "ليبيان ياك" ومناميةالمييم المتحييدة للتنمييية الصييناعية يو يييدو ) بر ايببة
و ارة الصنا ة الحفل التكريمي الع ن أسماا الطي
العيير اليي  ٣٨الفييائزين فييي الييدورة اللا ييية لمسييا قة
"أرا ستار اك" لفضل تصميم تئلي  ،وذلخ في لقبر
اتحا الغرف العربية فبي بيبرو  .وهب فت المسبابقة البز
تع ي ب اإلب ب ا واإلبتكببار فببي ه ب ا المجببال وق ب ضببمت
ث ث ف ا  :ف ة التصميج المر ي للتغليبف وف بة التصبميج

 -تحق ويتق م

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

الهيكلببي للتغليببف وف ببة التغليببف فببي س ب لة الغ ب اا .مببا
تومنت المسبابقة جبا ة بر ة يونيبباك لبن لجمو بة
زنببببببب فكو فبببببببي لبنبببببببا و جبببببببا ة لصبببببببرف لبنبببببببا .
وا ترك في لسبابقة ورا سبتارباك هب السبنة 930
صالبا ع لن اح ر مرة ولة ربية وهبي ،بادضبافة البز
لبنا  :لصر ،تونس ،فلسطين ،ادر  ،المغر  ،سلطنة
مبببا  ،البببيمن ،العبببرا  ،اإللبببارا العربيبببة المتحببب ة،
المملكة العربية السعو ية.
2.2.2

ّ
حببش لؤسّسببة المقبباييس والمواصبب ا اللبنانيّببة
لز تكثيف زص ار المواص ا وتطبيقهبا لرفب
لستور ج ور اإلنتاج الوصني.

 مليّببة وضب توصببيا إلصب ار لواصب اج ي ة وقوا فنيّة قي المتابعة.
 لتابعببة وض ب توصببيا إلص ب ار لواص ب اج ي ة وقوا فنية
 تمببببجي الصببببنا يين ادلتبببب ام بالمواصبببب االمعمول بهبا وفقبا ع لوصبول القانونيبة لتحسبين
جو ة ادنتاج والصا را الصنا ية اللبنانية

2.2.3

توقيببب لببب ّ را الت ببباهج واإلت اقيبببا ال وليّببببة
المتعلّقببببة ببببباإل تراف المتبببببا ل بالمواصبببب ا
الوصنيّة و ها ا المطابقة.

 لتابعببببة وضبببب توصببببيا لليبنببببور ولعهببببالبحببببوث الصّببببنا يّة بالتعبببباو لبببب جمعيّببببة
الصنا يين اللبنانيين لتوقي زت اقيا ج ي ة.
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 تق م للموس تتاب و ارة الصنا ىة اإلجتما ا ال وريبة التبي تعقبفببي لق ب ّر ليبنببور الرسببمي لببن ل ب ل لن ب وبيها للتعبباو
والعمببى لببز زستص ب ار لراسببيج ج ي ب ة ذا لواص ب ا
الية تحا ي المواص ا العالمية لتكلين جو ة المنتجا
اللبنانية.
 لتابعبببة العمبببى لببب لؤسسبببة المقببباييس والمواصببب ا( ليبنببببور ) وهي ببببة ز ارة السببببير والمر بببببا واآلليببببا
لؤسسببة  Frem Industryلتصببني السببيارا والبحببش
به ف وض ارصر واآلليا والتمبريعا والمواصب ا
الورورية التي تسبهّى مليبة زنتباج السبيارا فبي لبنبا
وتسجيلها وتص يرها زلز ال ارج.
 يتحق باستمرار ويتوس ل ول وزتحا ا ا ثرلمبباري لبب ّ را الت بباهج واإلت اقيببا ال وليّببة المتعلّقببة
بببباإل تراف المتببببا ل بالمواصببب ا الوصنيّبببة و بببها ا
المطابقة والتعاو الصنا ي والبرالج التن ي ية لم را

 ضعف اإللكانيا البمرية والما ية ضبببرورة العمبببى ببببوتيرة و ببببر وتر يبببو م

 -تق م للموس ولستمر

رقم النشاط
(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

النشاط

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الت اهج وزت اقيا التعاو ل ال ول التالية :
 إقتراح التوقيع على لمرو برنالج تن يب ا ،إلت اقيبةالتعبباو ال نببي الموق ب بببين حكولببة الجمهوريببة اللبنانيببة
وحكولببببة ولببببة قطببببر بتببببارير  2009/1/7والمتعلقببببة
بالتعببباو ال نبببي فبببي لجببباد المواصيييفاي والمقييياييس
والمجتبييييييراي وا اميييييية الجييييييودة بموجبببببب تبببببب
رقم  /3009-3246و ت ريخ  1تشرين ث ني .2019
 زقتراح التوقي لبز لب رة ت باهج للتعباو الصبنا يبببين و ارتببي الصببنا ة فببي الجمهوريببة اللبنانيببة وفببي
اإللبببببارا العربيبببببة المتحببببب ة ولببببب هي بببببة اإللبببببارا
للمواصب ا والمقبباييس  ESMAدسببيما فببي لجبباد
التقييس والت ري ولنح ارة المطابقة ،بموجب تبابين
 رقج  / 2474-2635و تارير  9ي .2019 رقج  / 2775-2984و تارير  9ي .2019 لمببرو البرنببالج التن يب ا لميييكرة التفييا م للتعيياونتييييياري
الصيييييناعي الموقعييييية ببببببين لبنبببببا وارر
 ، 2010/3/19وذلببببخ لتع يبببب التعبببباو فببببي ل تلببببف
المجاد التي تهج الطرفين وبصورة لاصة في المجال
الصببببنا ي  ،بموجبببب تببببا رقببببج  / 2898 -3125و
تارير  27ي 2019
 لمبرو البرنببالج التن يب ا لميييكرة التفيا م الموقعييةفييي يريفييان تيياري  2011/12/9بببين و ارة الصببنا ة
في الجمهورية اللبنانيبة وو ارة اإلقتصبا فبي جمهوريبة
ورلينيببا ،وذلببخ لتع يب التعبباو بببين البلب ين فببي ل تلببف
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط
(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

النشاط

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

المجاد التي تهج الطرفين وبصورة لاصة في المجال
الصبببببنا ي ،بموجببببب تبببببا رقبببببج  / 2897 -3126و
تارير  27ي . 2019
 لمبببرو البرنبببالج التن يببب ا للبروتو بببول الصبببنا يالموقببببب ببببببين لبنبببببا ولصبببببر فبببببي القببببباهرة بتبببببارير
 ، 2018/3/23بموجببب تبببا رقبببج  / 1489-1573و
تارير  21ح يرا . 2019

 إقتببراح التوقيببع علببى مشببروق إتت قي ب تج ريب بببينلبنا والمو البي لتع يب الع قبا اإلقتصبا ية و يبا ة
حجببببببج التبببببببا ل التجببببببارا بببببببين البلبببببب ين ،بموجبببببب
تا رقم  / 1542 -1629و تارير  13أيَّار . 2019
 زقتببراح التوقي ب لببز لمببرو زت ببا تعبباو زقتصببا اببببين الجمهوريبببة اللبنانيبببة وجمهوريبببة تمبببيكيا ،بهببب ف
تع يبب وتطببوير التعبباو ادقتصببا ا والصببنا ي لببز
وساس المن عة المتبا لة بين البل ين  ،بموجب تبا رقيم
/1488 -1575و تارير 17 :أيَّار 2019
 زقتبراح التوقيب لبز لب رة ت باهج للتعبباو الصببنا يبين لبنبا واليونبا تؤ ب لبز المسبتور الرفيب للتعباو
الصببنا ي والعلمببي والتكنولببوجي وتطببوير  ،مببا ت ل ب
البي بببة المناسببببة لتطويرالع قبببا الصبببنا ية  ،بموجببب
تببا رقببج /149 -150و والتببارير 22 :ببانو الثبباني
2019
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط
(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

النشاط

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 إقتببببراح لتتبيببببو بروتو ببببوو التببببب ون بببببين لبنبببب نوالممل ببب الميربيببب لبببن لببب ل التوقيببب لبببز لببب رة
ت ب اهج ج ي ب ة  ،تحببا ي ببج الع قببا الثنا يببة بببين
البل ين وتع التعاو ادقتصا ا والصنا ي بينهما،
بموج ب تببا رقببج/984 -1034 :و تببارير  27يذار
.2019
 زقتراح التوقي لبز لمبرو التعباو اإلقتصبا ا ببينالجمهورية اللبنانية وجمهورية تمبيكيا لتع يب وتطبوير
التعببباو ادقتصبببا ا والصبببنا ي لبببز وسببباس المن عبببة
المتبا لبببة بببببين البلبببب ين  ،بموجببب تببببا رقييييم -1575
/1488و تارير  17أيَّار .2019
 لمرو توقي ل رة ت اهج للتعاو في لجال المعاييروزت ا ل تراف المتببا ل بمبها ا المطابقبة ببين لبنبا
ونيجيريا  ،بموج تا رقج /2172 -1993و تارير
 18ت ّموز .2019
 زقتبراح التوقيب لبز لب رة ت باهج للتعبباو الصببنا يبببين و ارتببي الصببنا ة فببي لبنببا وبلغاريببا بهب ف ت عيببى
وتنمببببيا الع قببببا الصببببنا ية بببببين البلبببب ين فببببي افببببة
المجباد الصبنا ية  ،بموجب رقبج  2634تبارير 30
ت ّمو 2019
 الممبار ة فبي الم اوضبا لعقب زت اقيبة التجبارة الحبرةبين الجمهوريبة اللبنانيبة و ول الس ب و الممبتر ة لب ول
فبي و ارة
ولريكا الجنوبية (المير وسبور) التبي ِقب
ال ارجية والمغتربين في بيرو لا بين 14و 18تمرين
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الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

ارول  ، 2019بموجببببب تبببببا رقبببببج /3371-3632و
تارير  10تمرين وول .2019

2.2.4

تنييج ورش مى ل المر اا (ليبنبور – لعهب
البحببببببببوث الصببببببببنا يّة – برنببببببببالج الجببببببببو ة
) + )QUALEBلؤسسببببببا لببببببن القطببببببا
ال ببببام لتقبببب يج لسببببا ا تقنيببببة للمصببببان
للحصول لز ها ا  CE Mark :و ISO

 ا يا التواصى لب لعهب البحبوث الصبنا يّةوليبنور و برنالج الجو ة.
 ورش ت ب ري نو يببة لتقبب يج لسببا ا تقنيببةللحصول لز ال CE Markو ISO

2.3.1

العمببى لببز لمببرو قببانو بإ بباا ال ّ
صببا را
الصنا يّة لن ضريبة ال لى بنسبة  %100بعب
و اسببتق ّر تطبي ب قببانو اإل بباا بنسبببة % 50
لن الوريبة.
ت يببف زجببرااا التص ب ير بالتعبباو ل ب ز ارة
الجمارك والو ارا المعنيّة لبا رة (اإلقتصا
والتجارة والصحة وال را ة والبي ة ،زلر.).

 وافقت الجها المعنيّة ووضعت راساالج ور وال طا المؤيّ ة.
 -زص ار القانو باإل اا واآلليا التطبيقية

2.3.2
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 وض يليا تعاو وتنسي وح ّى لما ى. -لتابعة وتيويج وتح يش اإلجرااا

 التحوير للممار ة في الم اوضبا الها فبة إلسبتكمالمليببة زنوببمام لبنببا وفق با ع لوصببول زلببز زت اقيببة وغببا ير
لإلست ا ة لن تبرا ج قوا ب المنمبك والتغلب لبز وا ب
التجببارة ل ب ول اإلتحببا ادوروبببي بببر اإلسببت ا ة لببن
حجج الكوتا في ول اد واا .بموج تا رقبج تحبت
رقج  /3300-3060و تارير  4ويلول .2019
 -يتحق باستمرار رغج اإللكانيا المح و ة

 -تق م لستمر

 تمت زقالة ور ة مى بالتعاو ل لصرف فرنسببنخفي لعه البحوث الصبنا ية بعنبوا الحلبول المقترحبة
لتمويى زست ام الطاقة المست الة في الصنا ة .
 تمببت زقالببة ور ببة مببى بالتعبباو ل ب لعه ب البحببوثالصبببببنا ية و بببببر ة  triple Cاإلستمبببببارية بعنبببببوا
لعالجة التح يا التي تواجه القطا الصنا ي في ظبى
تطور المعلولاتية .
 -لج يتحق زلز جان لماري قوانين ولرر

 تواصى لستمر ونتا ج للموسة غير افيةببببببج
 ورسببببببلت و ارة الصببببببنا ة لمببببببرو قببببببانوالصا را الصنا ية اللبنانية  -نيام الر ّ يبا الصبنا ية
ال ا و ّ ته الو ارة زلز ارلانبة العالبة لمجلبس البو راا

 ب م زقببرار لببن الجهببا المعنيببة لببارجالو ارة زد ونه قي المتابعة

 ضببرورة الوببغا و ثببر والتر يبباله ف الر يسي لإلقنا

لببز

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

ل ب ارسبببا الموجبببة لببه ،تمهي ب اع لعرضببه لببز لجلببس
الببو راا وزقببرار  .وفببي لببا يلببي نب ّ لمببرو القببانو :
ج الصا را الصنا ية اللبنانية
لمرو قانو
 نيام الر ّ يا الصنا ية
الما ة ارولز :تعطز المصان المرلصبة وفقبا ع لوصبول
لبلغبا ع وقب ر ث ثببة بالمايببة (  ) %3لببن قيمببة صببا راتها
السنوية المصنّعة في لبنا والحبا ة لبز بها ة المنمبك
فبببي لبنبببا وفقبببا ع لوصبببول ،وذلبببخ فبببي حبببال تجببباو
صا راتها التي تست ي لبن وحكبام هب ا القبانو قيمبة لايبة
لليبببو ليبببرة لبنانيبببة سبببنوياع ،لبببز و د يتجببباو المبلبببس
السببنوا ال ب ا تحص بى ليببه المصببان التببي تسببت ي لببن
وحكبام هب ا القبانو لليببار ولمسببماية لليبو ليببرة لبنانيببة
(  1.500.000.000ليبببرة لبنانيبببة ) وذلبببخ لهمبببا بلغبببت
قيمبببببببببببببببببببببببببببة صبببببببببببببببببببببببببببا راتها السبببببببببببببببببببببببببببنوية.
المببا ة الثانيببة :يحب ّ لجلببس الببو راا ،بنبباا لببز زقتببراح
و ير الصنا ة ،الصبنا ا التبي تسبت ي لبن وحكبام هب ا
القانو وذلخ بصورة ورية ى ث ث سنوا .

2.3.3
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العمبببى لبببز زقبببرار لمبببرو القبببانو المتعلّببب
بإ ببببباا المبببببوا اروّليّبببببة واآلد والمعببببب ّ ا
المستور ة للصنا ة لن الوريبة.

 ت عيى اإلتّصادالممرو .
 التواصى ل النوا والكتى النيابية إلق رار لتابعة التحويرا ال لة ل اإل اراالمعنية لتطبي القانو ن زقرار
والوغا لن وجى

 التواصى لستمر ل الجمارك ولرفك بيرو وو ارتياإلقتصا والتجارة وال ارجية والمغتربين.
 تحقبببب (المببببا ة  59لببببن القببببانو رقببببج  144تببببارير 2019/7/31الموا نة العالبة والموا نبا الملحقبة لعبام
)2019
 ص ر ن و ير الصنا ة القرارين التاليين:*ارول رقببج  1/49تببارير ( 2019/4/16قببرار تطبيقببي
للمرسبببببولين ارول رقبببببج  1/117تبببببارير 2014/7/3
والثاني رقج  121تارير  )2019/7/3بمك ز اا الموا

 -تحق

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

اروليبببة الم رجبببة تحبببت البنببب الجمر بببي (المقاببببى لهبببا)
الوار ة فبي الجب ول المرفب  ،لبن ال حوصبا الم بريبة
ال ورية وتعتمب نتبا ج ال حبوم واإللتببارا والتحاليبى
ها ة لن بل المنمك وذلخ للتحقب لبن
الصا رة بموج
لطابقة الموا ارولية الم ورة في الج ول المرفب بهب ا
القبببببرار المعنيبببببة بكبببببى لبببببن المرسبببببولين 2014/117
و.2014/121

3.1.1

الطل ب لببن وصببحا المصببان اسببتقبال ص ب ّ
جالعببا ولعاهبب فنيّببة لببن وجببى زجببراا فتببرة
تمببببرين تببببرتبا بالتصاصبببباتهج بالتنسببببي لبببب
و ارة الصنا ة.

3.1.2

زيجا بكة تواصى فا ى وتعباو ببين الجهبا
المعنيّبببببببببببة لتح يببببببببببب والبببببببببببى ادبتكبببببببببببار
والتطبببببوير(و ارة التربيبببببة والتعلبببببيج العبببببالي،
الجالعببا والمعاه ب ال نيّببة جمعيّببة الصببنا يين
اللبنببانيين ولعه ب البحببوث الصببنا يّة والمجلببس
الوصني للبحوث العلمية).
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المست ي ين لن اآلليّة.
الط
 ارت ا -تطوير يلية العمى بين ارقطا الث ثة

-

ت عيبببى ببببكة الع قبببا لبببن القطبببا ين العبببام
وال ام.
ت عيى برنالج ليرا.
وض ال ّ راسا واربحاث ونمرها.
الو ارة لر وبحاث و راسا وتوجيه.
تطببوير يليببا العمببى وتعمببيج اهميببة اربحبباث
والتطوير في ار مال

* الثاني رقج  1/54تارير 2019/5/21
بمببببك ا بببباا بعببببض المببببوا اروليببببة المسببببتور ة لببببن
ال حبوم الم بريبة فبي لعهب البحبوث الصبنا ية ،ولببن
و و يتعببارض اإل بباا لب التك ب لببن س ب لة المنببتج
وص حيته وجو ته و م زلحا الورر البي بي .ويبؤ ا
اإل اا الز ت يض التكل ة والوقت لز الصنا يين .
 يتحق باستمرار تتببببولز و ارة الصببببنا ة بببببر لصببببلحة التببببراليالصبببنا ية بالتعببباو لببب جمعيبببة الصبببنا يين اللبنبببانيين
ل تلبف
ضمن ارصر القانونية تكلين فترة تمرين لطب
الجالعببببببا والمعاهبببببب ال نيّببببببة اللبنانيببببببة بمببببببا يببببببت ام
وزلتصاصاتهج.
 تحق ويتوس وض ب ادسببتراتيجية الوصنيببة لل ب اا اإلصببطنا ي فببيقطا الصنا ة 2050-2020
 وض النس ة المح ثة لبن السياسبة اإلقتصبا ية لبنبااإلقتصببا للتنميببة المسببت الة  2025الموضببو ة سببنة
. 2016

 -زستمرارية وتوس

 -تحق ويستمر بحس اإللكانيا

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

3.1.3

3.1.4
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السبببعي إلقبببرار لمبببرو القبببانو الرالبببي زلبببز
تع يى الما ة  5لك ّرر لن قانو ضبريبة الب لى
لجهبببة ز ببباا ن قبببا اربحببباث والتطبببوير لبببن
ضريبة ال لى.
ّ
ت عيبببى العمبببى بإت اقيّبببة التعببباو الموقعبببة ببببين
و ارتببي الصببنا ة والتربيببة و التعلببيج العببالي
وجمعيّة الصنا يين اللبنبانيين لتقريب المنباهج
والبببرالج التعليميّبببة لببن الحاجبببا التصبببنيعيّة
وإليجبا بب ا ى وصببر زنتباج ج يب ة ولتطببورة
وذلخ لن ل ل:
 قيام الصنا يين ب يبارا زلبز المعاهب
والجالعا .
 استقبال الط ّ لن ل تلف المستويا
فبببببي المصبببببان لتعبببببري هج بالصبببببنا ة
الوصنيّة.
 سبببر حببباج البببرفض والع ا يّبببة ببببين
المجتم اللبناني والصنا ة الوصنيّة.
 رببببببا اسبببببته ك المنتجبببببا المحليّبببببة
باإلنتماا الوصني.

ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 لمارسة الوغا ولتابعة المسار القانونيإلقرار الممرو .
 زقرار الممرو زقالة ورش مى ون وا ولعارض صبنا يّةفي المعاه والمب ارس فبي ل تلبف ارراضبي
اللبنانيّة.
 فرم مى لل ريجين تالنت ز طاا لوا لمية في الجالعبا والمعاهبال نيببببببة ت ببببببت بالصببببببنا ة واإلبتكببببببار
واربحبباث والتكنولوجيببا لإلسببت ا ة لسببتقب
لبن اليب العاللببة المت صصبة فبي المصببان
اللبنانية

 وقّعبببت و ارة الصبببنا ة ور يسبببة الجالعبببة ادلير يبببةللعلببوم والتكنولوجيببا (  ) AUSTلببب ّ رة ت بباهج بهببب ف
تببببببا ل ال ببببببرا والمعرفبببببة ضبببببمن اإلصبببببار البحثبببببي
وار ا يمي.
 لراجعة النماص رقج 2.2.4 لج يتحق حتز تاري ه .المتابعة لستمرة

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 -لتابعة حتز اإلقرار

 وجهبببت رسبببا ى زلبببز و ارة التربيبببة والتعلبببيج العببباليوجمعية الصنا يين اللبنانيين لتج ي اإلت اقية وت عيلها.
 ورو جببببوا لببببن الجهتببببين بالموافقببببة لببببز السببببيرباإلت اقية.

 ببب م تحقببب لعببب م زلتببب ام و ارة التربيبببةوالتعلبببببيج العبببببالي وجمعيبببببة الصبببببنا يين
اللبنبببانيين ببنبببو اإلت اقيبببة و ببب م تجببباوبهج
سابقا ع ل تج ي ها لن سنة .2016

قالت و ارة الصبنا ة بالتعباو لب جمعيبة الصبنا يين
اللبنانيين نشر معلوماي حو فرص العمل المتوفرة في
مجتل ي المصييا ت اللبنا ييية لببز لوقعيهمببا ادلكترونببي
. www.industry.gov.lb

 -تحريخ ج ي للمسار

 تج تكليف لجنة لمتر ة بين و ارتي التربية والصنا ةوجمعية الصنا يين لم الة زلتصاصا التعليج المهني
ل فرم العمى بر وض راسة لتطوير المناهج
ل لة للصنا ة.
 وجّهت الو ارة تابا ع زلبز جمعيبة الصبنا يين اللبنبانيينبببببرقج/1711-1812و تطلبببب بموجبببببه و تع ّمببببج لببببز
ار واا المنتسبين في الجمعية تطوير وتمجي صبنا ة

رقم النشاط

النشاط

(بحسببببببب ال طّبببببببة
اإلستراتيجيّة)

3.2.1

ق زجتما ا تنسيقيّة ل الجها التي تبؤ ّلن
تمويى وز ارة و/وو لسا ا تقنية للحاضبنا
الصببببنا يّة لبببب ج وصببببحا اإلبتكببببارا فببببي
الميببببا ين التببببي تسبببباهج فببببي تطببببوير القطببببا
الصبببببنا ي وتكنولوجيبببببا المعلولبببببا (و ارة
ادتصببباد - Berytech – BIAT) -
.)SouthBic
تطوير بنو لماري اإلت اقيّا والتعاو العلمي
وتبببببا ل ال بببببرا باإل ببببتراك لبببب الجالعببببا
ّ
البحش العلمي لتطبيب وفوبى اربحباث
ولرا
فبي المجبباد الت صّصبيّة التببي تراهبا الببو ارة
لناسبببببة تكنولوجيببببا النببببانو ،الميكبببباترونيكس،
الصنا ا الغ ا يّة ،ار وية ،البرلجة ،الطاقا
الب يلبببة ،تصبببني المعببب ا واآلآل الصبببنا يّة،
المنتجا التجميليّة والعطور ،ار ما الطبيّة،
الكيميببببباا الحيويّبببببة والصبببببنا يّة والصبببببنا ا
الت ويريّة ،زلر.

3.2.3

ّ
البحش العلمي في المجاد الصنا يّة
تمجي
وتعميمه بالتعاو ل الجالعا والمؤسسا
المعنيّة الى لبنا ولارجه.

3.2.2
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ّ
المتوخاة
النتيجة

النتيجة المحقّقة

( بحلول نهاية السنة)

(نتيجة/حالة في نهاية العام)

 ز يببببببا بببببب المببببببر ا النا بببببب ة فببببببيالحاضنا .
 ترسّر ل اهيج اإلب ا والت صّصيّة. توسببببببي رقعببببببة الصببببببنا ا اإلب ا يببببببةوالمتج ة

-

تقببب يج حبببواف للك بببااا لتن يببب زلترا بببا
ج ي ة.
تببكلين جهببا ا مببة لمسببا ة المبتكببرين
لز تطبي زبتكاراتهج الج ي ة وزقالة ورش
مى ون وا ولؤتمرا .
تو ي جوا و ج ز لبي وتوجيبه و بج
لإلبتكار واإلب ا والتطوير

 زص لماري بحش لمي ج ي ة ذا قيمبةلوبببافة للقطبببا الصبببنا ي ،وزقالبببة ورش
مى ون وا ولؤتمرا .
 لجنببة ز ببرافية ل تصببة بالتعبباو لب جمعيببةالصنا يين تج تمكيلها

التجهي ب ا العا ب ة ل ب وا اإلحتياجببا ال اصببة وزتّ بباذ
افة الت ابير التي تساهج في لجهج في المجتمب وتبكلين
فرم مى لهج وف ارصول.
 ر بببو لبببز هببب ا المسبببتور لعببب م تبببوفر اإللكانيببباال لة.

 مى حثيش ولستمر ضعف اإللكانيا -تجاو يت اي

 -يتحق باستمرار بحس اإللكانيا

الفارق
(بين النتيجة المتوقّعة والنتيجة المحقّقة)

 -لتابعة وتواصى لتكلين المتطلبا

 لتابعببة وتقب م دسببيما لب لعهب البحببوثالصنا ية ولمرو ليرا.
 -تن ي راسا ووبحاث ل المعه .

 -لتابعة وتق م وتوس بتقبى الم اهيج.

27

